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Sektörel sorunların çözümü için 
üyelerimiz ve kurumlar arasında 
köprü görevi görüyoruz.

Doğalgaz Hafriyat Tesisat Hizmet-
leri Meslek Komitesi olarak temsil 
ettiğimiz üyelerimizin sorunlarını 
çözmek ve taleplerini ilgili kurum-
lara iletmek, son mevzuat ve yasa 
değişiklikleri hakkında üyelerimizi 
bilgilendirmek için faaliyetler yü-
rütüyoruz. Eskişehir Ticaret Odası 
olarak bu kurumlarla üyelerimiz 
arasında köprü olabilmek ve takip 
etmek için çalışmalar, toplantılar 
yürütüyoruz.  Ayrıca üyelerimizin 

sektörel gelişimlerini desteklemek 
amacıyla odamız bünyesinde yurt 
içi fuar organizasyonu ve iş gezileri 
düzenlenmesine öncülük ediyoruz. 

Ekim ayında odamızda özellikle haf-
riyat ve tesisat sektöründe faaliyet 
gösteren üyelerimizi bir araya geti-
rerek, yaptığımız toplantı ile mev-
cut sorunların ve taleplerin tespit 
edilmesini sağladık. Bu toplantıda 
üyelerimizin de isteklerini, düşün-
celerini dinleyerek yol haritamızı 
belirledik. Bu toplantı sonucuna 
göre de hem ESGAZ ile hem İnşaat 
Mühendisleri ve Makine Mühendis-
leri odası ile sorunların çözümü için 
temaslar gerçekleştirdik. Yine Es-
kişehir’de düzenlenen ve 
tesisat sektörünün ka-
tıldığı sektörel buluşma 
vesilesiyle üyelerimizin 
taleplerini iletme imka-
nı bulduk. Şehrimizdeki 
firmalardan ve üyeleri-
mizden yüzlerce firma-
nın katıldığı toplantıda 
sektörün talepleri ileti-
lerek, yeni mevzuatlar 
hakkında da istişarede 
bulunduk.

Doğalgaz, hafriyat ve te-

sisat sektöründe faaliyet gösteren 
üyelerimizin yaşadıkları sıkıntılar 
inşaat sektörümüz ile bire bir ör-
tüşüyor. Herkesin malumu olduğu 
üzere ülkemizde özellikle dövizin 
artması, kredi faizlerinin yükselme-
si ve enflasyonun artması nedeniy-
le ekonomide bir daralma meydana 
geldi. İnşaat sektöründe taleplerin 
azalmasıyla birlikte yapılan inşaat 
sayısında da azalma oldu. Yaşanan 
bu daralma da inşaat sektörüyle 
doğru orantılı olarak, hafriyat ve 
beraberindeki tesisat işleri yapan 
üyelerimizi olumsuz etkiledi. 

Özellikle sektör bizim olarak çokça 
kullandığımız demire ve plastiğe 
gelen maliyet artışları firmaları-
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mızı olumsuz etkiledi. Firma-
larımızın uzun vadeli işlerde 
özellikle döviz artışından 
kaynaklı maliyet artışı kar-
şısında zorlandıklarını, 
kar yapmayı bırakın zarar 
ettiklerini görmekteyiz. 
Dolayısıyla şu an sektör-
deki firmaların uzun vaa-
de fiyat teklifi verirken çok 
tereddütlü ve temkinli olarak 
fiyat teklifi vermesi gerekiyor. 
Ekonomik dalgalanmadan kaynaklı 
maliyet artışları orta vadeli ve uzun 
dönemli projelerle çalışan üyeleri-
mizi de olumsuz etkiliyor. Çünkü 
ürün maliyetlerinin ve giderlerin 
kestirilememesi de işleri zorlaştı-
rıyor ve firmaların duraksamasına 
neden oluyor. Çünkü şu anda zaten 
maliyet artışı var, bir de üzerine ge-
lecekte eklenebilecek bir maliyet 
artışı söz konusu. Dolayısıyla bir yıl 
sonra veya iki yıl içinde tamamlana-
cak olan projelerde firmalarımızın 
maliyet artışlarına da dikkat etme-
leri gerekiyor. 

Sektörde yaşanan sıkıntılardan 
birisi de sektörde yaşanan daral-
ma nedeniyle var olan rekabetin  

 
 
 
daha da artması. Eskişehir Ticaret 
Odası’nda yaptığımız toplantıda 
üyelerimiz özellikle bu konudan 
dolayı duydukları sıkıntıları dile 
getirmişlerdi. Çünkü firmalar günü 
kurtarabilmek ve ödemelerini ya-
pabilmek için bile düşük kar marjı 
ile fiyat teklif etmek zorunda ka-
lıyorlar. Bu da rekabetin artması 
ve işlerin azalmasından kaynakla-
nıyor. Bizim sektördeki zaten kar 
marjlarının % 15 olduğunu düşünür-
sek, bir firmanın mevcut borçlarını 
% 40’a varan banka kredisi faizle-
riyle ödemeye çalışması, sektörde 
yaşanan çıkmazı da gösteriyor. 

Sektörde faaliyet gösteren 
üyelerimiz bir yandan eko-

nomik sorunlarla mücade-
le ederken bir yandan da 
bürokratik nedenlerle de 
bazı sıkıntılar yaşıyorlar. 
Örnek vermek gerekirse 

uzun zamandır üyelerimizin 
projelerinin onaylanmasında 

yerel belediyelerce aksaklık 
ve gecikmeler oluyor.  

Özellikle Tepebaşı bölgesinde 
faaliyet gösteren ve tesisat işi 
yapan, proje çizen üyelerimizden 
işlerinin onaylanmasının geciktiği 
bilgisini alıyoruz. Tabi ki projelerin 
onaylanmasında yaşanan tıkanık-
lık sektörde de olumsuzluğa neden 
oluyor. Öte yandan projeler ekono-
mik nedenlerle de gecikiyor. İnşaat 
maliyetlerinin artması onaylanmış 
projelerin bile gecikmesine, müte-
ahhitlerin projeye başlamamaları-
na neden oluyor. Yaşanan tüm bu 
sorunların çözülmesi için Doğalgaz 
Hafriyat Tesisat Hizmetleri Mes-
lek Komitemiz öncülük ederek, yol 
gösterici olmaya çalışıyor. 

Sektörde yaşanan 
sıkıntılardan birisi 

de sektörde yaşanan 
daralma nedeniyle var 

olan rekabetin daha 
da artması.


